
A fechadura elétrica de sobrepor FFX 1000 Intelbras suporta uma força de até 500 kgf, 
sendo destinada para portas e portões de metal ou madeira. Apenas empurrando a 
tranca e girando a lingueta é possível optar pela abertura de portas e portões à direita 
ou à esquerda, para dentro ou para fora. Além disso, a FFX 1000 possui exclusiva opção 
de estalo único, evitando assim desconforto dos moradores em relação ao barulho de 
abertura de portas e portões.

Fechadura elétrica 
de sobrepor

Controle de acesso

FFX 1000

Características

 » Exclusiva opção de abertura através de estalo único ou contínuo

 » Trinco reversível que se adapta a qualquer instalação

 » Compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, videoporteiros e controladores de acesso

1,65 kg

Especificações técnicas

Aplicação Portas de metal ou madeira com abertura à direita ou à esquerda, para dentro ou 
para fora

Acionamento manual 3 chaves para abertura através dos cilindros externo e interno 

Memória mecânica Destrava ao primeiro impulso

Cilindro Fixo com 40 mm de comprimento e 25 mm de diâmetro

Alimentação 12 V 

Consumo 10 W 

Dimensão (L × A × P) 165 × 105 × 41 mm 

Peso 1,65 kg 
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165 mm 105 mm 41 mm

ALIMENTAÇÃO
12 V

12 V
PORTAS COM

ABERTURA PARA
DENTRO E FORA

PORTAS PARA 
ESQUERDA E

DIREITA

25 mm

40 mm

17 mm

Cilindro posterior: 40 mm
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FFX 1000

Terminais  
de ligação

Bobina

Lingueta

Trava de rolar

Tranca Microchave

Detalhes do produto

Fechadura elétrica de sobrepor

Este produto deve ser instalado e  
configurado por um técnico qualificado

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
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